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2. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ

Öğretme, “birine bir şeyi nasıl yapacağını öğrenmesi 
için yardım etmek ya da yol göstermek, talimatları 
vermek, bir şeyin çalışılmasına rehberlik etmek, bilgi 
sağlamak, bilmeye ve anlamaya sebep olmak”  ola-
rak tanımlanabilir (Siddiqui, 2008). Öğretme öğren-
meden ayrı olarak tanımlanamaz. Öğrenenler nasıl 
öğrenir anlayışı eğitimin felsefesini, öğretme tarzını, 
yaklaşımını, metotlarını ve sınıftaki teknikleri belirler.
Bir sınıfın geleneksel manzarası; öğretmenin sınıfın 
karşısında ayakta “öğrettiği”, öğrencilerin ise sırala-
rında otururken “dinlediği” şeklindedir. Bu öğretme 
tarzı genellikle öğretmenin “bilen kişi” ve öğrencile-
re bilgisini aktarmakla görevli kimse olduğu kanısına 
dayanmaktadır. Ders boyunca,  öğretmen önemli 
konular üzerinde kontrolü sağlar, hangi çalışmanın 
gerekliği olduğuna karar verir ve öğrencilerin ne 
yapacağını düzenler. Ancak, öğretmenin öğrettiği 
zamanlarda, öğrenmenin ne kadar gerçekleştiği be-
lirsizdir.

Öğrencilerin ders boyunca hissettiği ya da düşündü-
ğü birçok şey olabilir.  Bunlardan birkaçı aşağıdaki 
gibidir: 

1. GİRİŞ 

Bu doküman, öğretmenlere eğitim çalıştayları süre-
since destekleyici doküman ve çalıştay boyunca yapı-
lacak tartışmalar için bir başlangıç noktası tesis eden 
Avrupa Bilimsel Araştırma Oyun Projesi’nin bütünle-
yici parçasıdır.

Bugün, bilim ve teknoloji eğitimde büyük ilerlemeler 
için kapasite sunmaktadır. Araştırma Oyunu projesi-
nin hedefi; öğretmen ve öğrencilere eğitimde yeni 
teknolojiler ile tanışmaları, bu yöntemleri kullanma-
ları ve Avrupa’da birbirleriyle etkileşime geçebilme-
leri için fırsat vermektir. Bu proje, bilimsel araştır-
manın tüm branşları içerisinde faydalı olan yöntemi 
öğrenmek ve yaratıcı ve etkileşimli düşünceyi uygu-
lamak ve gerçekleştirmek için yeni öğretme yakla-
şımlarını ve pedagojik stratejiyi tanıtmaktır.

Ayrıca, bu proje öğrencilerin etraflarındaki gerçekli-
ği özellikle biyolojik çeşitliliği anlamaları için bilimsel 
yönteme yönelik bilgi birikimlerini geliştirir. Öncelik-
le öğrenme ve öğretme süreçlerine yakından baka-
lım. Sonrasında oyun temelli öğrenmeye göz atmak 
daha uygun olacaktır. 

	  
Hiç	  dahil	  

olamıyorum	  
	  

Bu	  hiç	  de	  ilginç	  değil	  

Oturmaktan	  
sıkıldım	   Daha	  farklı	  bir	  şey	  

yapmak	  isterdim	  

Saatlerdir	  hiçbir	  
şey	  söylemedim	  
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İyi bir öğrenme süreci 5 aşama içerir (Dewey, 1938):

Öğretme sadece kitaptan okumak ve sınıfta tekrar-
lamak değildir. Öğrenciler, görmek, duymak, derin-
lemesine düşünmek ve görselleştirmek gibi farklı 
yöntemlerle öğrenebildikleri için, öğrenme teknik-
leri de çeşitlilik göstermektedir. Bazı eğiticiler dersi 
anlatır, bazıları örneklerle açıklar, bazıları kurallara 
bazıları ise örneklere odaklanır; bazısı ise hafıza ve 
diğerlerinin kavrayışı üzerinde durur. Eğiticiler için iyi 
bir öğretme yöntemini seçmek, neye ihtiyaç olduğu-
nun farkına varmak, eğitimde uzun yıllardır tartışılan 
önemli bir konu olmuştur.  Öğrenicin doğuştan gelen 
yetenekleri, daha önceki hazırlıkları ve ayrıca öğren-
meye yönelik kişilik özelliklerinin uygunluğu ve öğ-
retmenin öğretmeye yönelik kişilik özellikleri ile öğ-
rencinin sınıfta ne kadar öğrendiği kısmen belirlenir 
(Felder and Henriques, 1995).
Öğretmen, eğitimin sınırları içersinde bir eğiticidir 
(Bruner, 1986). Öğretmen, diğer bir ifadeyle,  onunla 
çalışan kişilere özgün bir duruş  ve yetenek, kişisel bir 
tarih ve kendine has bir tarz getiren bir orkestra şefi 
gibidir.  Bunlar eğitimin ölçülmesinde en önemli bile-
şenler arasındadır, hal böyleyken öğrencinin başarısı 
için en önemli faktörlerden biri olan bir düşünce ara-
cı olarak eğitici, öğretme ve öğrenme süreçlerinden 
etkilenir.  

2.1 Kolb’un Öğrenme Stili Teorisi

Eğitim teorileri kapsamında özellikle bizim için kulla-
nışlı olanı Kolb’un yaşantısal öğrenme stili teorisidir. 
Kolb (1984) mevcut/somut deneyimlerin gözlemle-
re ve yansımalara dayandığı bir öğrenme döngüsü 
geliştirmiştir. Yaşantısal öğrenme teorisi, öğrenmeyi  
“bilginin deneyimlerin dönüştürülmesi yoluyla yara-
tılma süreci “ olarak tanımlamaktadır. DÖT modeli di-
yalektik olarak kavrama deneyiminin ilişkili iki biçimi-

ni -----Somut Yaşantı (SY) ve Soyut Kavramsallaştırma 
(SK)--- ve dönüştürme deneyiminin ilişkili iki biçimini 
--- Yansıtıcı Gözlem (YG) ve Aktif Yaşantı (AY) betim-
ler (Kolb ve Boyatzis, 2000).  Kolb “diyalektik olarak” 
derken aynı zamanda her ikisini yapamayacağımızı ve 
her ikisini de yapma isteğimizin boyutunun yeni öğ-
renme teknikleriyle karşılaştığımızda seçimlerimizle 
karar verdiğimiz çatışmayı yaratacağını kasteder. Ken-
di içimizde ne yapmayı ya da ne izlemeyi dilediğimize 
karar veririz, aynı zamanda ne düşündüğümüze ve ne 
hissettiğimize de karar veririz (http://www.business-
balls.com/kolblearningstyles.htm). 

Dört aşamalı öğrenme döngüsüne göre; mevcut veya 
somut yaşantılar gözlemlere ve yansımalara dayanır. 
Bu yansımalar, aşağıda görülen yeni çıkarımlardan 
“soyut kavramlar” içinde özümsenir ve ayıklanır. Bu 
çıkarımlar etkin şekilde test edilir ve yeni deneyim-
lerin oluşturulmasında rehber olarak sunulur (Kolb 
ve Boyatzis, 2000). Kolb’un öğrenme teorisine göre, 
Şema 1 ‘de gösterildiği üzere dört çeşit öğrenici var-
dır.

http://www.researchgame.eu/platform 
http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
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Yerleştiren öğrenci tipi, somut yaşantı-
da öğrendiklerini soyut yaşantıya adapte 
eder. Yerleştirenlerin bir akıl hocasına ih-
tiyaçları vardır ve onları cesaretlendirecek 
bir eğiticiye gereksinim duyarlar.

Değiştiren iöğrenci tipi, yansıtıcı göz-
lemle edindiklerini somut yaşantı ile 
birleştirir. Bu öğrenme stilini kullanan 

öğrenciler duygusal ve hayal gücü geniş kişilerdir. Öğ-
renmek için teşvik edilmeye ihtiyaçları vardır. Beyin 
fırtınası ve problem çözme teknikleri öğrenmelerine 
uygun yöntemlerdir. 

Ayrıştıran öğrenci tipi, aktif yaşantıdan edin-
diği bilgiler ve soyut kavramsallaştırma aracılı-
ğıyla öğrenir. Genelde duygusal değillerdir ve 
uygulama, sorgulama ile daha iyi öğrenirler. 
Sorgulamaktan ve problem çözmekten hoşla-

nırlar, grup aktivitelerini tercih etmezler. 

Özümseyen öğrenci tipi, yansıtıcı göz-
lemden edindiklerini dönüştürerek ve 
soyut kavramsallaştırma aracılığıyla 
öğrenir. Bu öğrenme sitilini kullanan 
öğrenciler metin okumaktan, araştır-

ma yapmaktan, organizasyon düzenlemekten hoşla-
nırlar ve geleneksel öğretme yöntemlerini tercih 
ederler. 

Şema 1: Yaşantısal Öğrenme Döngüsü ve Temel Öğrenme Stilleri (Kolb, 1984)

http://www.researchgame.eu/platform
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Kolb’un yaşantısal öğrenme döngüsü, her biri bilgi 
ve yeteneği hem edinme hem kullanmaya dair fark-
lı süreçleri içeren dört aşamadan oluşmaktadır. Bu 
dört aşamaya ilişkin ayrıntıları, öğretici faaliyetleri de 
içeren aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz (http://www.
iupui.edu/~idd/web_assets/kolb_exp.pdf).

2.2 Öğretme yöntemleri 

Öğretici modeller bir şeyi nasıl öğrendiğimiz ile ala-
kalıdır. Kimi örnekler şunları içerir: davranışçılık, bi-
lişselcilik, yapısalcılık, bağlayıcılık. Farklı öğrenme 
kuramları bir dizi genel kategori altında düşünüle-

Tablo 1. Bilgi ve yeteneği edinme ve kullanma 

bilir; örneğin yetişkin öğrenme teorisi, dönüştürücü 
öğrenme, sosyal etkileşim, motivasyon teorisi. Her 
model için farklı stratejiler uygulamak mümkündür. 
Bu stratejiler eğiticilerin hedeflerine ulaşırken hangi 
yaklaşımla hareket edeceklerini belirler (http://teac-
hinglearningresources.pbworks.com).

Şimdi bu yöntemlere ve özelliklerine bakalım: 

http://www.researchgame.eu/platform
http://www.iupui.edu/~idd/web_assets/kolb_exp.pdf
http://www.iupui.edu/~idd/web_assets/kolb_exp.pdf
http://teachinglearningresources.pbworks.com
http://teachinglearningresources.pbworks.com


9http://www.researchgame.eu/platform

http://www.researchgame.eu/platform 


http://www.researchgame.eu/platform10

2.3 Hangisini seçeceğimize nasıl karar vereceğiz?

Günümüzde öğrenciler internet ile iletişimin ve bil-
gisayar teknolojilerinin gündelik hayatın sıradan bir 
parçası haline geldiği bir çağda yaşıyorlar. Çoklu bilgi 
kaynaklarını talep ediyor, tümevarım uslamlamayı 
tercih ediyor, sık ve çabuk etkileşim istiyorlar, ayrıca 
müstesna görsel okuma yetenekleri var. Bu yetenek 
oyun temelli öğrenme ile daha da gelişmektedir. 

Kitap, kağıt, kalem, tahta, tebeşir, gibi geleneksel 
yöntemler “Net jenerasyonuna” artık ilgi çekici gel-
memektedir. Öğrenme sürecinde teknolojinin adap-
tasyonu ve içselleştirilmesi eğiticilerin öğrenme ve 
öğretme faaliyetlerinin zenginleştirilmesi hususunda 
yeni kaynaklar sunmaktadır. Ancak eğiticilerin sınıfta 
kullanmayı tercih ettiği farklı yöntemler bulunmak-
tadır.  

Kimi eğiticiler, sınıfında yazı tahtası veya basılı çık-
tılar dışında teknoloji kullanmaktan çekinmektedir. 
Nadir de olsa video ve projeksiyon gibi teknolojileri 
sınıftaki sunumları esnasında kullanan eğiticiler de 
bulunmaktadır. Kimi eğiticiler ise farklı teknolojileri 
çok sık kullanır (Duhaney, 2000).

Günümüzde sürece aktif olarak dâhil olabildiklerin-
de öğrenciler için öğrenmenin çok daha heyecanlı 
hale geldiği bilinmektedir. Yeni jenerasyonun sınıf-
ları, birer oyun alanı olarak görmeyi tercih ettiğini 

Aşağıdaki şema üzerinden devam edelim!

belirtmemizde fayda var. Ne zaman ve nerede olursa 
olsun çalışabilmeyi ve öğrenebilmeyi talep ediyorlar.

Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde sınıflarda 
sorgulamaya dayanan ve aktif öğrenmeyi teşvik eden 
yaklaşımlar yaygınlaşmaktadır. Eğiticinin sunduklarını 
pasif olarak almaktan ziyade öğrenme sürecine aktif 
olarak katılan öğrencilerin daha başarılı olduğuna iliş-
kin güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Gelişen teknoloji, 
öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin uygulanmasında 
yeni ilgi alanları yaratmaktadır.

Medyanın öğrenmeye katkısı ve bir araç olarak kulla-
nılabilecek olması göz ardı edilmemelidir. Eğer eğitici; 
bilgisayar oyunlarını, interneti veya diğer dijital med-
yayı kullanmak istiyorsa, öğrencilerini bunları kullan-
mak ve değerlendirmekle ilgili donatması gerekir: bu 
olanaklar bilgiyi ileten tarafsız araçlar olarak görülme-
meliler ve yalnızca araçsal bir şekilde kullanılmamalı-
dır (Buckingham & Burn, 2007).
  

http://www.researchgame.eu/platform
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3. OYUN TEMELLİ ÖĞRENME

Çevrimiçi oyunların eğitimde bir öğretme yöntemi 
olarak kullanılması üzerine düşünelim. 

Oyunlar kural ve strateji içerir, fakat kaybetmek yal-
nızca oyun dünyası içinde geçerlidir. Oyunlar genel-
likle kendi etkileşimli ve heyecanlı doğalarına bağlı 
olarak tanımlanırlar: Eğlenceli ve etkileşimli bir kay-
nak bazen bir dersin öğretilmesinde kullanılabilir.

Oyunların temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 
kurallar, amaçlar ve hedefler, çıktılar ve geribildirim-
ler, yarışma (ve/veya rekabet, meydan okuma, karşı 
çıkma), etkileşim ve hikâye temsili.

Öğrenci, belirli kurallara uymakla yükümlüdür ve 
edindiği yeni bilgileri öncekilere adapte edebilme-
lidir. Öğrenci bunu başarıyla gerçekleştirirse, öğren-
diklerini uzun süre unutmaz. Sadece oyun oynamak 
bunu sağlamadığı için, eğitim yöntemleri oyunun 
içine yedirilebilir (Dowling, 2012).

3.1 Oyun temelli öğrenmenin kuralları 

• İçten gelen motivasyon 
• Yoğun keyif ve “eğlence” ile öğrenme
• Güvenilirlik 
• Öz güven ve bağımsızlık 
• Deneysel öğrenme

3.2 Oyun temelli öğrenmenin yöntemi

•  Kurallar 
•  Açık fakat zorlayıcı hedefler 
• İlerlemenin basit olmadığı aşamalar, ilerlemeyi 
sağlayacak destekleyici kriterler 
• Kurgusal bir düzenleme veya inandırıcı bir arka 
plan sağlayan “hayal”
• Etkileşim ve yüksek oranda öğrenci kontrolü 
• Anında ve yapıcı geribildirim 
• Belirli bir derecede belirsizlik ve öngörülemezlik 
• Kişilerin birbiriyle bağ kurabileceği ve deneyimle-
rini paylaşabileceği bir sosyal öğe

3.3 Oyunların geleneksel eğitime getirdikleri 
nelerdir?

Oyun temelli öğrenmeye dair güçlü bir argüman ge-
liştirmek için, öğrencilerin geleneksel eğitimle sağ-
layamadığı bir şeyi oyunlar aracılığı ile öğrenmesini 

sağlamak gerekmektedir. Tipik bir sınıfta, öğrenciler 
uygulama olmadan pasif bir şekilde anlatılanı din-
ler ve not tutar. Ancak oyunlar interaktiftir, şöyle ki; 
“oyuncu bir şey yaptığında oyun karşılık verir böylece 
oyuncu yeniden bir şey yapar”. Geleneksel eğitimde 
öğrenciler pasif alıcılardır. Oyunlar ise onlara eğitim-
de aktif olma imkânı sunar. Böylece kendi kendilerini 
idare edebilirler, yaratıcılıkları artar ve öğrenmeye 
teşvik edilirler. 

3.4 Oyun temelli öğrenmenin artıları ve eksileri

Çevrimiçi öğrenmenin birçok avantajının (herhangi 
bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi bir mekân-
da) olmasının yanı sıra; kurulum masrafları, öğrenci-
ye kendi disiplinini oluşturmak veya motivasyonunu 
yaratmak gibi konularda daha fazla sorumluluk yük-
lemesi, gerçek bir topluluk içinde yer almamanın yal-
nızlık hissini kuvvetlendirme ihtimali, düşük öz saygı, 
soyutlanma ve öğrenme motivasyonun düşük olması 
gibi dezavantajları da bulunmaktadır. 

Kuşkusuz Oyunlar tek başına eğitime kökten bir yeni-
lik getirmek için yeterli değildir. Oyunlar en iyi öğret-
men değildir ve öğretme pratiğinin temel aracı olarak 
da düşünülmemelidir. Bu nedenle dikkatimizi oyun 
temelli öğrenmeden oyun temelli öğretmeye vermek-
te fayda olacaktır. Böylece eğiticiler başarılı bir oyun 
temelli öğrenmenin temel taşlarından biri olarak kal-
maya devam edecektir. Uygulama aşamasında bir dizi 
engel vardır. Oyunları edinmek oldukça pahalı olabil-
mektedir. Ancak çoğu kişi öğrencileri tek bir bilgisayar 
başında toplayarak, ücretsiz oyunları tercih ederek 
veya neredeyse bütün öğrencilerin hâlihazırda sahip 
olduğu akıllı telefonlar için bir uygulama geliştirerek 
bu maliyeti finanse etmenin bir yolunu bulmaktadır. 

Eğiticiler, oyunları kendi müfredatlarına adapte ede-
cek uzmanlık altyapısına sahip olmayabiliyorlar veya 
40-50 dakikalık bir süre içine oyunu adapte etmekte 
zorlanabiliyorlar. Öte yandan öğrencilerin oyuna ve 
teknolojiye yatkınlık seviyesi çeşitlilik göstermektedir. 
Kimisi kolay uyum gösterirken kimisi zorlanabilmekte-
dir. Teknolojiye uyum göstermekte yaşanan bu sorun-
lar öğrenmenin önünde ciddi bir engel oluşturacaktır.  

3.5 Oyun Çeşitleri 

Üç genel oyun tipi bulunmaktadır: hafif, eğitici ve 
epistemik oyunlar. Hafif oyunlar sadece eğlence 
amaçlıdır ve eğitici bir değeri yoktur. Eğitici oyunlar 
sırf eğlencenin ötesinde bir şeyin nasıl yapılacağına 

http://www.researchgame.eu/platform 
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ilişkin başka amaçlar için tasarlanmıştır ve “eğlen-
direrek eğitim” ismiyle de anılır. Epistemik oyunlar 
eğlendirerek öğretmenin de ötesindedir. Öğrenciler 
oyunu oynarken gerçek hayattaki bir durumu olduğu 
gibi yaşarlar.

Chiu ve arkadaşlarının (2012) yaşmış olduğu bir ça-
lışma, oyun tipinin öğrenmede olduğu kadar yaban-
cı dil eğitiminde de etkisinin olduğunu göstermiştir. 
Öğrencilere keşfetme, etkileşim kurma ve kompleks 
bir oyun dünyasına dahil olma fırsatı sunan anlamlı 
ve cazip oyunlar, egzersiz ve alıştırmalara dayanan 
oyunlardan çok daha etkilidir.
Bu nedenle Araştırma Oyunu Projemizde egzersiz 
ve alıştırmalar öğrencilerin katılımını sağlayacak mi-
ni-oyunlar ile birleştirilmiştir. Dahası, ‘etrafımızdaki 
biyo-çeşitlilik’ teması ile keşfetmeye teşvik eden bü-
tüncül bir çerçeve inşa edilmiştir.

3.6 Motivasyon ve Akım Teorisi 

Motivasyon öğrenmenin önemli bileşenlerinden bi-
ridir. Csikszentmihalyi (1990) akım teorisini motivas-
yonun kavranması ve uygulanması için bir yöntem 
olarak tanımlamaktadır. Öğrenci; meydan okuma, 
önüne hedefler koyma, yapılandırılmış kontrol ve 
açık geri bildirimler aracılığıyla bir aktivitenin içine 
bütünüyle dâhil edilmiş olur. Eğer öğrenci tam bir 
“akım durumunda” ise tam motivasyon söz konusu-
dur. Oyun teşvik edicidir ve akım durumunu yaratır, 
böylece motivasyon teşvik edilmiş ve öğrenme sevi-
yesi arttırılmış olur.

Ya-Ting (2012) internet üzerinden oynanan oyun-
lar öğrencilere ihtiyaç duydukları cesaret ve övgü-
yü sağlayabildiği için onları daha az özgüvenli hale 
getirdiğinin ve oyunun gerektirdiği görevleri yerine 
getirmeleri için motivasyonlarını arttırdığının altını 
çizmektedir.

Yapılan şeyden keyif almak akım teorisinde anahtar 
bir öneme sahiptir. Akımda katılımcılar deneyim-
lerini pekiştirerek ödüllendirilme olarak tanımla-
mışlardır. Kişiler faaliyetlere dahil olduklarında ve 
zaman-mekan farkındalığı ortadan kalktığında akım 
deneyimine katılmış olurlar. 

3.7 Oyun temelli öğrenmede Akım

Araştırmalar yapılandırılmış amaçların oyunların etki-
sini belirlediğini ortaya koymuştur ve eğitici oyunların 
içermesi gereken dört temel özellik vardır: 

Oyun à Oynama à Akım à Motivasyon à Öğrenme

http://www.researchgame.eu/platform
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Araştırma Oyunu sonuçlarına göre, oyuncular yeni 
koşullar karşısında hızlı analiz yapabilen, daha önce 
tanımadıkları kişilerle rahatça iletişim kurabilen, 
problemleri çabuk ve bağımsız çözen, kaotik bir or-
tamda stratejik düşünen ve takım içinde etkin olarak 
çalışabilen kişilerdir. Dahası eğiticiler ve ebeveynler 
stratejik düşünme, planlama, iletişim, rakamları kul-
lanma, münazara yetisi, grup içinde karar alma ve 
bilgi toplama gibi becerilerin gelişmesinde oyunla-
rın katkısının farkına varmıştır. Ancak ne eğiticiler ne 
de ebeveynler ulusal sınav sisteminin gerektirdikle-
rinin oyunlar ile sağlanmamasından dolayı oyunla-
rın ders saati içinde oynanmasından memnundur. 

Oyunlar yeni nesil için çok daha elverişli bir öğren-
me formatı sağlar. Üstelik oyunlar öğrencinin konu-
ya odaklanmasını kolaylaştırır. Kurgusal bir çevrede 
senaryolar üzerinden deney gerçekleştirmek gerçe-
ğinden çok daha az maliyetlidir. Tekrarlanabilirliğin 
kolay olması ise pekiştirmeyi sağlar. Öğrenciler yan-
lış yaptıkça doğruyu daha iyi öğrenir. Kuralların net 
bir şekilde ortaya konmuş olması öğrencinin duru-
munu değerlendirmesini kolaylaştırmaktadır. 

4. FEN BİLİMLERİNDE OYUNLARIN 
KULLANIMI 

Öğrencilerin araştırma süreçlerine ilişkin yeterli be-
ceri ve bilgilerinin olmayışı bir engel yaratmaktadır. 
Araştırma yürütmek için gerekli olan becerilerin yetiş-
kin olmakla eşdeğer olmadığı, bir araştırmacı olmakla 
eşdeğer olduğu anlaşılacaktır. Eğiticilerin çoğu bu tür 
bir eğitimden görmüştür. 

Çoğu yetişkin ise eğitimini almadığı takdirde bir 
araştırma yürütemeyecektir. Bu nedenle çocukların 
önündeki engel yeterince büyük olmamaları değildir, 
ihtiyaç duydukları araştırma becerilerini edinememiş-
lerdir. 

Aşağıdaki ifadeler oyunların kullanımını desteklemektedir:

http://www.researchgame.eu/platform 
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NEREDEN BAŞLAMALIYIZ?

1. Araştırma konusu seçmek için ilgi alanlarının belirlenmesi 

2. Konu başlığının seçilmesi: Ekoloji ve Biyolojik Çeşitlilik

3. Öğrencilere yardımcı olacak araştırma araçlarının, yöntemin ve becerilerin edinilmesi araştırma 
tasarısının daha bilinçli yapılmasını sağlayacaktır ve veri toplarken çeşitli yöntemleri kullanabilecek-
lerdir

4. Nitel ve nicel analizin kavranması 

http://www.researchgame.eu/platform
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5. Bilimsel Hipotez Yazma

 İyi bir hipotez test edilebilir olandır. Test edilebilir 
olmak, değişkenler arasındaki ilişkiyi gösterebilmek 
için hipotezin sınanabilir olması anlamına gelmekte-
dir. Testin sonuçları hipotezin “kabul edilebilir” veya 
“reddedilebilir” olduğuna karar verilmesini sağlar. 
Hipotezler test edilmediği takdirde doğrulukları asla 
sınanamayacak ve kanıtlanmayacaktır.

6. Bir hipotez nasıl yazılır?

1. Sınayacağınız bağımlı ve bağımsız değişkenleri 
belirleyin
Bağımsız değişken bilim insanının kontrolünde olan, 
bağımlı değişken ise ölçülen ya da gözlemlenen de-
ğişkendir. Bağımlı değişken, bağımsız değişkende 
yaşanan dönüşümlere göre değişir. Örneğin, Y ha-
bitatında yaşayan X türünün popülasyonun ekolojik 
koridorlardan nasıl etkilendiğini öğrenmek istiyor-
sanız, ekolojik koridor sizin bağımsız değişkeniniz ve 
Y habitatında yaşayan X türünün popülasyonu sizin 
bağımlı değişkeninizdir. 

2. İki değişken arasındaki ilişkiyi hipotez haline ge-
tirin 
Örneğin “Y bölgesinde eko-turist sayısında artış 
olduğu için X türünün popülasyon yoğunluğu art-
maktadır” önermesi sizin hipoteziniz olabilir. Bu 
pozitif doğrudan ilişkiye bir örnektir. Aynı şekilde 
“Y bölgesinde eko-turist sayısında düşüş olduğu 
için X türünün popülasyon yoğunluğu artmaktadır” 
önermesini hipoteziniz olarak oluşturabilirsiniz. Bu 
negatif doğrudan ilişkidir. Hatta hipoteziniz şöyle 
de olabilir: “Y bölgesinde eko-turist sayısında artış 
olduğu için X türünün popülasyon yoğunluğu azal-

maktadır”. Bu ters ilişkidir.

3. EĞER / İSE ifadelerini kullanarak hipotezinizi yazın
Eko-turistler ve popülasyon yoğunluğu arasındaki po-
zitif ilişkiyi kullanacak olursak, hipotezimiz şu şekilde 
olacaktır: “EĞER eko-turist sayısı artar İSE popülasyon 
yoğunluğu da artacaktır”. Eğer değişkenler arasındaki 
ilişliyi tanımlıyorsanız EĞER/İSE ifadeleri yalnızca test 
edilebilir bir hipotezdir.   

7. Bir araştırma önerisi hazırlamak 

1. Araştırmanda hangi sorulara cevap bulmak istiyor-
sun?
2. Araştırma sorusu neden önemlidir? 
3. İlk etapta sorunu nereden çıkarırsın? 
4. Bu konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar ne-
lerdir? 

5. BELKİ OYUNLARLA... 

Öğrenciler yukarıda anlatılanları başarabilmek için 
seçtikleri konuyla ilgili çok çalışmaları gerekir. 

http://www.researchgame.eu/platform 
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Şimdi ‘Araştırma Oyunu’nu aşama 
aşama inceleyelim 

Oyunda öğrencilerin biyo-çeşitlilikle ilgili bilimsel 
bir araştırmayı tamamlamaları beklenmektedir. 
Bu alanın seçilmiş olmasının nedeni bilimin farklı 
dallarını içeriyor ve farklı ilgilere sahip kişilere hi-
tap ediyor olmasıdır. Biyo-çeşitlilikle ilgili çalışmak 
öğrencilerin genetik çeşitlilik, türlerin çeşitliliği, eko-
sistemlerin çeşitliliği ve coğrafi çeşitlilik hakkında 
daha fazla şey öğrenmesini sağlamaktadır.

→ Aşama 0: Öğrenciler çalışma konuları ve 
bilimsel yöntem hakkında daha fazlasını 
öğrenmek için okuma yapabilir

→ Aşama 1: Öğrenciler araştırma konularıyla 
ilgili bilimsel hipotez, sıfır ve alternatif hipo-
tezler oluşturur

→ Aşama 2: Öğrenciler bilimsel hipotezi test 
ederler ve bunun için ne kadar bilgiye ihtiyaç 
duyduklarını bilmeleri gerekir.necessaria per 
testarla

	  

	  

http://www.researchgame.eu/platform 
gerekir.necessaria
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→ Aşama 3: Öğrenciler araştırma sürecinde 
izleyeceklerin adımların planını tasarlarlar

→ Aşama 4: Şimdi sahaya gidip daha önce ha-
zırlanmış olan plana göre veri toplama zamanı 

→ Aşama 5 ve Aşama 6: Öğrenciler basit bir 
istatistiksel analiz için verilerini düzenlerler. 
Bu aşamanın sonunda bir veya birden fazla 
sonuca ulaşmış olurlar. 

http://www.researchgame.eu/platform
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